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      Національний університет кораблебудування імені адмірала        

Макарова є лідером вітчизняної суднобудівної науки, де успішно      

працюють десятки наукових шкіл, що визнані в Україні та світі. 

Результатом творчої діяльності наукових шкіл університету є нові 

теорії, методи і технології в галузях суднобудування та океанотехні-

ки, енергетичного машинобудування та електроенергетики,               

електротехніки та електроніки, комп’ютерних наук та економіки, 

соціальних наук та спортивно-оздоровчої діяльності. 

Значна частина отриманих теоретичних результатів має прикладне спрямування і 

вже сьогодні має високу цінність для вітчизняного та зарубіжного ринків товарів і     

послуг. Це обумовлює необхідність своєчасного інформування вітчизняних і зарубіжних 

промисловців та підприємців про ринково цінні розробки наукових колективів                     

університету. 

Цим виданням Національний університет кораблебудування імені адмірала        

Макарова започатковує публікацію тематичних каталогів інноваційних розробок науко-

вих шкіл університету.  

Потенційним споживачам наукоємної продукції пропонуються інноваційні           

розробки наукової школи «Підводна техніка», яка успішно функціонує в університеті    

більше 30 років. Засновниками наукової школи наприкінці 80-х років минулого століття 

були ректор тодішнього Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала 

С.Й. Макарова професор Александров М.М. та доцент Вашедченко А.М. З 1993 року    

наукову школу «Підводна техніка» очолює професор Блінцов В.С.  

Тематика роботи цієї наукової школи охоплює питання прикладної теорії             

проектування автономних, самохідних та прив’язних підводних апаратів, управління 

проектами і програмами їх  побудови, а також питання їх ефективного застосування в 

інтересах вітчизняних і зарубіжних організацій. Науковцями та інженерами наукової 

школи «Підводна техніка» за цей час спроектовано, побудовано та передано замовникам 

біля 30 підводних апаратів-роботів різного призначення, у тому числі два підводних      

апарати наказам Міністра оборони України було поставлено на озброєння                    

Військово-Морських Сил України. Науковою школою було організовано і успішно            

проведено більше 20 морських експедицій на Чорному, Азовському та Балтійському         

морях, на       річках Крайньої Півночі Росії та України, у тому числі за замовленнями 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України та Міністерства внутрішніх справ 

України.  

Висловлюю надію, що включені до цього каталогу матеріали сприятимуть роз-

витку вітчизняного та зарубіжного ринків підводних робіт. 

Ректор 

Національного університету кораблебудування  

імені адмірала Макарова, професор                  Євген ТРУШЛЯКОВ 
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МАЛОГАБАРИТНІ ПРИВ’ЯЗНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ 
ПРОЕКТУ «ДЕЛЬТА» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку, обстеження та інспекції затонулих об'єктів відеоприладами,  висо-

коякісного документування процесу й результатів підводно-технічних робіт. 

Суть та основні характеристики розробки 
Завдяки високоякісному відеообладнанню апарати мають можливість контролювати стан гідротехнічних 

споруд, підводних частин суден та затонулих об’єктів.  
Робоча глибина – 100 м, габаритні розміри – 950х600х370 мм, швидкість руху – 1 вузол, довжина кабель-
троса – до 150 м, маса апарата – до 60 кг, потужність споживання – 1,5 кВт, кількість персоналу – 2 чол.  

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів, гідротехнічних споруд та шель-

фових зон на 45-50% 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  
підприємствах України та Німеччини. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість 
наукових публікацій 

Апарат «Дельта-П» впроваджено у 1990 р. 
Апарат «Діаф» впроваджено у 1991 р. 

Апарат «ADELINE» впроваджено у 1992 р. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат «Дельта-П» Підводний апарат «ADELINE» 

 

Підводний апарат «Діаф» 
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ПІДВОДНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ПРОЕКТУ «АТЛЕШ» 

Призначення та сфера застосування 
Підводно-технічні комплекси призначені для пошуку обстеження та інспекції морських нафтогазових спо-
руд, гідротехнічних споруд, підводних комунікацій та підводних частин суден відео– та магнітометричними 
приладами, виконання простих підводно-технічних робіт з використанням підводних вимірюючих приладів 

неруйнівного контролю, високоякісного документування процесу й результатів підводно-технічних робіт. 

 
Суть та основні характеристики розробки 

Завдяки підвищеної маневреності має можливість виконувати підводно-технічні роботи в умовах з обмеже-
ним простором. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є наявність 
чотирьох ступенів свободи, що надає можливість 

виконання обстеження підводних частин складних 
гідротехнічних споруд. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України та знаходились у експлуата-
ції з 1994 по 2014 р.р. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження гідротехнічних спо-
руд, акваторій портів, шельфу, підводних частин 

суден. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Апарат «Атлеш» впроваджено у 1994 р. 
Апарат «ОПТИО» впроваджено у 1995 р. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводні апарати Спуск підводного апарату Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ……..……... 300/600 
Габаритні розміри, мм …. 1260х540х660 
Швидкість маршова, вузлів ………….. 3 
Довжина кабель-троса, м ..…..…. до 800 
Маса апарата, кг ……………………. 77 
Електроживлення .. 3x380 В, 50 (60) Гц, 
6 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  
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ПРИВ’ЯЗНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ «The North Star» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку, обстеження та інспекції підводних об'єктів в складних гідрометео-
рологічних умовах відео- та магнітометричними приладами, виконання простих підводно-технічних робіт з 
використанням засобів неруйнівного контролю, високоякісного документування процесу й результатів підвод-

но-технічних робіт. 

Суть та основні характеристики розробки 
Завдяки гранично високих питомих енергетичних й інформаційних характеристик мають можливість успіш-
но застосовуватись в умовах сильної течії та вітрохвильового впливу. Завдяки наявності магнітометру має мо-
жливість виконувати пошук металевих предметів, що знаходяться в укриваючому середовищі (під шаром ґру-

нту). 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість застосування з борту малотоннажних 
суден-носіїв, з використанням найпростіших спус-

ко-піднімальних пристроїв. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах Росії та знаходились у експлуатації з 
1995 по 2006 р.р. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути цілорічно застосована для  
обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Апарат «NIF» впроваджено у 1995 р. 
Апарат «NOOF» впроваджено у 1996 р. 

Апарат «NUF» впроваджено у 1996 р. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Комплект обладнання Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м …………….…... 150 
Габаритні розміри, мм …. 1130х620х470 
Швидкість маршова, вузлів …….….. 3,9 
Довжина кабель-троса, м ..…..…. до 150 
Маса апарата, кг ……………………. 65 
Електроживлення .. 3x220 В, 50 (60) Гц, 
4 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  
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ПРИВ’ЯЗНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ «ШУКАЧ» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку та огляду затонулих об'єктів відео- та магнітометричними прилада-
ми, інспекції із приладовим контролем їх параметрів, виконання простих підводно-технічних робіт з викори-

станням підводних інструментів, високоякісного документування процесу  
й результатів підводно-технічних робіт. 

Суть та основні характеристики розробки 
Конструкція підводного апарату дозволяє застосовувати його з надводних та підводних носіїв. Завдяки наяв-
ності магнітометру має можливість виконувати пошук металевих предметів, що знаходяться в укриваючому 

середовищі (під шаром ґрунту). 

Основні переваги розробки 
Найважливішою перевагою розробки є  

можливість застосування в якості начіпного облад-
нання для населеного підводного апарату або дис-

танційно керованого апарату важкого класу. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена у ВМС ЗС України. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Апарат «Агент-1» впроваджено у 2001 р. 
Апарат «Агент-2» впроваджено у 2004 р. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат «Агент-1» Підводний апарат «Агент-2» Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 550 
Габаритні розміри, мм ….. 966х526х605 
Швидкість маршова, вузлів ………..…4 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 200 
Маса апарата, кг ……………………. 65 
Електроживлення .. 3x220 В, 50 (60) Гц, 
2,0 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  
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ПРИВ’ЯЗНИЙ ПІДВОДНИЙ АПАРАТ «МТК-200» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку, обстеження та інспекції затонулих об'єктів відео- та магнітометрич-
ними приладами, виконання складних підводно-технічних робіт з використанням підводних маніпуляторів, 

високоякісного документування процесу й результатів підводно-технічних робіт. 

Суть та основні характеристики розробки 
Завдяки наявності двох маніпуляторів з 7 ступенями свободи має можливість виконувати складні підводно-
технічні роботи. Наявність 5 відеокамер з високою розподільною здатністю забезпечує повне висвітлення 

результатів роботи та підводної обстановки. Завдяки наявності магнітометру має можливість виконувати по-
шук металевих предметів, що знаходяться в укриваючому середовищі (під шаром ґрунту). 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

наявність у складі комплексу малогабаритного ін-
спекційного підводного апарату проекту «Шукач». 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Апарат «МТК-200» впроваджено у 2007 р. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат 

 

Пульт керування Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 550 
Габаритні розміри, м …….... 3,9х2,0х4,2 
Швидкість маршова, вузлів ………..…4 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 500 
Маса апарата, кг …………………. 2500 
Електроживлення .. 3x220 В, 50 (60) Гц, 
40 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 4  
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БУКСИРУВАНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ЗВ’ЯЗКУ ПРОЕКТУ «АРГО-БУЙ» 

Призначення та сфера застосування 
Буксирувані підводні апарати зв'язку призначені для передачі команд управління й телеметрії, передачі відеозоб-

раження в реальному масштабі часу й для двостороннього радіозв'язку між населеним підводним апаратом і бере-
говою станцією керування.  

Суть та основні характеристики розробки 
Завдяки приймача GPS/ГЛОНАСС має можливість точного визначення місця положення населеного підво-
дного апарату та завдяки наявності апаратури зв’язку та керування моє оперативний зв’язок з береговою стан-

цією керування. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість прихованого зв’язку населеного підво-
дного апарату з береговою станцією керування. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена у ВМФ Народно-визвольної 

армії Китайської Народної Республіки 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована  

у МВС ЗС України 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Впроваджено у 2005 році. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат серії 1 Підводні апарати серії 2 Технічні характеристики 
 
Максимальна глибина занурення, м  600 
Робоча глибина, м ……………...…. 100 
Висота антени, м …………………….. 3 
Габаритні розміри, мм ... 1500х1000х800 
Швидкість буксирування, вузлів …..…8 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 300 
Маса апарата, кг ……………...……. 130 
 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗДРІБНЮВАННЯ  
ТВЕРДИХ ДОННИХ ГРУНТІВ 

Призначення та сфера застосування 
Комплекс призначений для здрібнювання твердих донних ґрунтів на глибинах до 20 метрів екологічно безпеч-

ним електрогідроімпульсним методом.  

Суть та основні характеристики розробки 
Комплекс містить промислову електрогідроімпульсну установку "Базальт-2М", забортне технологічне встат-
кування для виготовлення шпурів і здрібнення твердих донних ґрунтів, а також пульт керування. Може бути 
використано з борта надводного судна-носія як автономне електротехнологічне встаткування, що одержує 
енергію від джерел енергії судна-носія та використовує судновий вантажопідйомний пристрій.  

Основні переваги розробки 
Комплекс містить промислову електрогідроімпуль-
сну установка "Базальт" і опускний підводний апа-
рат з суміщеним буровим і електрогідроімпульсни-

ми технологічними елементами.  

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування акваторій портів та суднохідних 
каналів України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Впроваджено у 2003 році. Відзначений золотими меда-
лями Всеукраїнських конкурсах-виставах "Кращий віт-

чизняний товар року" у 2004 та 2005 р.р.  

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат 

 

Макет комплексу 

 

Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 20 
Категорія донного ґрунту ………... 6-7 
Енергія розряду, кДж …………….. 100 
Товщина ґрунту, м ………….… 0,3-0,5 
Маса комплексу, кг ………………. 3500 
Електроживлення .. 3x380 В, 50 (60) Гц, 
17 кВт  
 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ПОРТАТИВНИЙ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ДОННОЇ ПОВЕРХНІ 

Призначення та сфера застосування 
Портативний апаратно-програмний комплекс призначений для картографування донної поверхні за допомогою 
гідро-акустичних та супутникових технологій і виготовлення карт-схем донної поверхні в різних координатних 

системах. Комплекс використовується з борта судна-носія, який здійснює дві-ються над виділеною ділянкою мор-
ського дна гаслами відповідної довжини. 

Суть та основні характеристики розробки 
Комплекс забезпечує високу продуктивність і низьку вартість кар-графічною робіт і може застосовуватися 
для оперативного картографування донної поверхні в інтересах гідрографічних, днопоглиблювальних, гід-

ротехнічних, пошукових та аварійно-рятувальних робіт на глибинах до 450 метрів. 

Основні переваги розробки 
Продуктивність комплексу визначається швидкіс-
тю ходу судна-носія, його здатністю маневрування 

і необхідною деталізацією карти-схеми ділянки 
морського дна акваторії. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Зразок впроваджено у 2002 році. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Застосування комплексу 

 

Комплект обладнання Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 450 
Максимальна швидкість, м/с ….… 0,5-5 
Крок між галсами, м ……………… 5-10 
Похибка: 

 глибини, м ………………….… 0,1 

 координат, м …………………..... 3 
Маса апарата, кг ……………………. 20 
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ХВИЛЬОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

Призначення та сфера застосування 
Хвильова електростанція призначена для виробництва й передачі на берег електричної енергії від екологічно 
чистого відновлюваного джерела енергії - морських хвиль. представляє собою встановлений на анкерах морсь-

кий енергетичний комплекс, призначений для експлуатації в Чорноморсько-Азовському басейні. 

Суть та основні характеристики розробки 
Кожний енергетичний модуль конструктивно являє собою заякорену плавучу споруду рамного типу 

(платформу), на якій розташовані гнучкий енергопоглинаючий елемент, трансмісія та генератори електро-
струму, а також аварійне джерело електроенергії та система навігаційної безпеки. 

Основні переваги розробки 
Автоматично встановлює довжину гнучкого енер-
гопоглинаючого елемента та кут відносно напрям-
ку бігу хвиль, занурюється при перевищення хара-

ктеристик морських хвиль. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Робоча конструктор-

ська документація дослідного зразка виробу» згідно 

з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

забезпечення безперебійного електроживлення 
портів, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Макет електростанції 

 

Макет електростанції Технічні характеристики 
 
Максимальна потужність, кВт …..... 250 
Напруга ………….. 3x380 В, 50 (60) Гц 
Габаритні розміри, м ……….. 42х25х10 
Маса апарата, т ……………….……. 80 
Режим роботи …………….... тривалий 
Глибина моря, м ……………………. 20 
Дистанція до берега, м ……...……. 5000 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАЛОГАБАРИТНІ ПРИВ’ЯЗНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ 
«ІНСПЕКТОР» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку та інспекції затонулих об'єктів відео-, гідроакустичними та магніто-
метричними приладами, виконання простих підводно-технічних робіт з використанням підводних маніпуля-

торів, високоякісного документування процесу й результатів підводно-технічних робіт. 

Суть та основні характеристики розробки 
Завдяки гідроакустичному обладнанню має можливість контролювати акваторію навколо якірної стоянці ко-
рабля з оперативним реагуванням на появу порушників простору, а у випадку їх появи оперативно виконува-
ти ідентифікацію. Завдяки наявності магнітометру має можливість виконувати пошук металевих предметів, 

що знаходяться в укриваючому середовищі (під шаром ґрунту). 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів, гідротехнічних споруд та шель-

фових зон на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Апарат «Інспектор» впроваджено у 2008 р. 
Апарат «Софокл» впроваджено у 2009 р. 

Апарат «Чорномор» впроваджено у 2010 р. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводні апарати Комплект обладнання Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 100 
Габаритні розміри, мм ….. 966х600х450 
Швидкість маршова, вузлів ………..…4 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 500 
Маса апарата, кг ……………………. 35 
Електроживлення .. 3x220 В, 50 (60) Гц, 
2,5 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

КОРАБЕЛЬНИЙ ПІДВОДНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС З САМОХІДНИМ 
ПІДВОДНИМ АПАРАТОМ ПРОЕКТА «КНПА» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для виконання безводолазних пошукових, інспекційних та інструментальних під-

водних робіт на глибинах до 150 метрів.  

Суть та основні характеристики розробки 
Комплекс вирішує задачі по пошуку підводних об'єктів за допомогою штатних відео- та гідроакустичних за-
собів; проведенню обстеження підводної частини корпусів суден і поверхні дна за допомогою кольорової 

відеокамери; доставки корисного вантажу масою до 10 кг до затонулих об’єктів; перерізанню сталевого тросу 
діаметром до 20 мм; супровід водолазно-технічних робіт за допомогою маніпулятора. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів, гідротехнічних споруд та шель-

фових зон на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Робоча конструктор-
ська документація дослідного зразка виробу» згідно 

з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

контролю стану підводної обстановки 
шельфу територіальних вод України у підрозділах 

Держприкардон служби та ВМС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Система керування 

 

Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 150 
Габаритні розміри, м …….. 2,2х1,1х0,64 
Швидкість маршова, вузлів ………..…4 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 550 
Маса апарата, кг ………………….... 350 
Електроживлення .. 3x380 В, 50 (60) Гц, 
27,5 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  
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ТЕЛЕКЕРОВАНИЙ ПРИВ’ЯЗНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ  
ПРОЕКТУ «Архімед» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку та інспекції затонулих об'єктів відео-, гідроакустичними та магніто-
метричними приладами, виконання простих підводно-технічних робіт з використанням підводних маніпуля-
торів, доставки корисного вантажу до затонулого об’єкту, високоякісного документування процесу й результатів 

підводно-технічних робіт. 

Суть та основні характеристики розробки 
Завдяки комплексу гідроакустичного обладнання та магнітометру має можливість виконувати пошук затону-
лих об’єктів що знаходяться в укриваючому середовищі (під шаром ґрунту).  Завдяки наявності двох маніпу-

ляторів має можливість виконувати прості підводно-технічні роботи. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів, гідротехнічних споруд та шель-

фових зон на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Робоча конструктор-
ська документація дослідного зразка виробу» згідно 

з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат 

 

Система керування Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 500 
Габаритні розміри, м …….. 2,2х1,1х0,64 
Швидкість маршова, вузлів ………..…3 
Довжина кабель-троса, м ..…….. до 1000 
Маса апарата, кг ………………….... 400 
Електроживлення .. 3x380 В, 50 (60) Гц, 
20,0 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ЗАНУРЮВАНА ВІДЕОКАМЕРА ДЛЯ ІНСПЕКЦІЇ СВЕРДЛОВИН 

Призначення та сфера застосування 
Огляд та інспекція свердловин глибиною до 100 метрів, яке супроводжується  

високоякісним кольоровим відеодокументуванням процесу та результатів роботи. 

Суть та основні характеристики розробки 
Наявність двох відеокамер з високою розподільною здатністю дозволяє виконувати оцінку стану обсадних 

труб, ідентифікувати пошкодження. 
Максимальна робоча глибина - 100 м, габаритні розміри - 90х535 мм, кількість відеокамер - 2, маса - 5,0 кг, 

електроживлення - 24 В, кількість обслуговуючого персоналу - 1 чол.  

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
нафтогазових родовищ, родовищ питної води, 

карстових утворень, катакомб на 25-30%. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування нафтогазових родовищ, родовищ 
питної води, карстових утворень, катакомб та у 
підрозділах ДСНС України, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Зразок «ЗСВ-1» впроваджено у 2012 році. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Комплект обладнання 
 

Занурювана відеокамера 
 

Пульт керування 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ЗАНУРЮВАНА ВІДЕОКАМЕРА ДЛЯ ІНСПЕКЦІЇ СВЕРДЛОВИН 

Призначення та сфера застосування 
Огляд та інспекція свердловин глибиною до 250 метрів, яке супроводжується  

високоякісним кольоровим відеодокументуванням процесу та результатів роботи. 

Суть та основні характеристики розробки 
Компактність та мобільність установки забезпечується за рахунок використання автономних джерел живлен-

ня що дає змогу адаптувати її до виконання різноманітних завдань.  
Максимальна робоча глибина - 200 м, габаритні розміри - 62х275 мм, кількість відеокамер - 1, маса - 1,14 кг, 

електроживлення - 12 В, час безперервної роботи - 2год, кількість обслуговуючого персоналу - 1 чол. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
нафтогазових родовищ, родовищ питної води, 

карстових утворень, катакомб на 25-30%. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування нафтогазових родовищ, родовищ 
питної води, карстових утворень, катакомб та у 
підрозділах ДСНС України, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Зразок «ЗСВ-2» впроваджено у 2012 році. 
Зразок «ЗСВ-3» впроваджено у 2018 році. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Установка з автоматизованою 
кабельною лебідкою 

Установка з ручною кабель-
ною лебідкою 

Занурювана відеокамера 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАЛОГАБАРИТНІ ТЕЛЕКЕРОВАНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ 
«ГІДРОГРАФ» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку, ідентифікації, обстеження підводних об'єктів відео-, гідроакустич-
ними й магнітометричними засобами; приладової інспекції підводних об'єктів зовнішніми вимірювальними 
приладами; виконання підводно-технічних робіт за допомогою маніпулятора й різака тросів; високоякісного 

документування процесу й результатів підводної роботи з GPS-прив'язкою координат. 

Суть та основні характеристики розробки 
Наявність лагового приводу забезпечує підвищену маневреність для ретельного обстеження підводної части-

ни суден на якірній стоянці чи біля причалу. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів, гідротехнічних споруд, підвод-
них частин суден та шельфових зон на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Апарат «Гідрограф» впроваджено у 2014 році. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Занурення в умовах криги Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 250 
Габаритні розміри, мм … 1220х600х540 
Швидкість маршова, вузлів ………..…2 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 400 
Маса апарата, кг ……………………. 97 
Електроживлення .. 3x220 В, 50 (60) Гц, 
3,0 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

БУКСИРОВАНІ ПОШУКОВІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ  
ПРОЕКТУ «ПЛАНЕР» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для високопродуктивного пошуку та інспекції затонулих об’єктів відео- і магні-
тометричними засобами. Забезпечують передачу відеозображення в реальному масштабі часу й двосторон-

ній інформаційний обмін між підводним апаратом і судном-буксирувальником. 

Суть та основні характеристики розробки 
Наявність 4-х відеокамер з високою розподільною здатністю забезпечує високоякісну відеозйомку донної 

поверхні шельфових зон. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів та шельфових зон на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу та у підрозділах ДСНС України, МВС ЗС 

України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Апарат «Планер» впроваджено у 2012 році. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Випробування діючого макету Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 500 
Габаритні розміри, мм .. 3000х1500х400 
Швидкість буксирування, вузлів …..…8 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 900 
Маса апарата, кг ………………..…. 190 
Електроживлення .. 220 В, 50 (60) Гц, 
2,0 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАЛОГАБАРИТНІ ТЕЛЕКЕРОВАНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ 
«БРИЗ» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для виконання на глибинах до 50 метрів наступних робіт: проведення  

огляду за допомогою кольорової відеокамери підводної частини корабля і поверхні дна в районах  
базування і місцях якірних стоянок за допомогою відео-, гідроакустичних та магнітометричних приладів; висо-

коякісного документування процесу та результатів підводних робіт з GPS- прив’язкою координат. 

Суть та основні характеристики розробки 
Малі габарити та розміщення у транспортно-монтажному модулі дозволяють оперативно розгортати  
комплекс на борту будь-якого плавзасобу. Автономне джерело живлення забезпечує працездатність  

комплексу з борту малорозмірного моторного чи веслового човна. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів, гідротехнічних споруд, підвод-
них частин суден та акваторій портів на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «технічна пропози-

ція» згідно з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

контролю стану підводної обстановки 
шельфу територіальних вод України у підрозділах 

Держприкардон служби та ВМС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Комплекс підводного апарату у 

транспортному модулі 

Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………..... 50 
Габаритні розміри, мм ….. 850х420х350 
Швидкість маршова, вузлів ………..…1 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 150 
Маса апарата, кг ……………………. 35 
Електроживлення ……….... автономне 
Автономність, год ……………..……. 2 
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ГРУЗОВИЙ ТЕЛЕКЕРОВАНИЙ ПІДВОДНИЙ НОСІЙ  
ПРОЕКТУ «ВСПН» 

Призначення та сфера застосування 
Використається для виконання пошукових та транспортних операцій типу «судно – донна поверхня», забез-
печує доставку на донну поверхню обладнання автономної радіогідроакустичної станції; її безпечну установ-
ку на донну поверхню; по закінченню її строку роботи з вико використанням гідроакустичних та підводних 

відео засобів виконати пошук, провести його згортання та підйом на поверхню. 

Суть та основні характеристики розробки 
Наявність потужної системи рушійно-кермового комплексу дозволяє виконувати точне позиціювання елеме-
нтів автономної радіогідроакустичної станції на донної поверхні. Наявність відео-, гідроакустичного та магні-
тометричного обладнання забезпечує пошук встановленого обладнання скритого шаром донних відкладень. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на установку об-
ладнання автономної радіогідроакустичної станції. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Технічний проект» 

згідно з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

контролю стану підводної обстановки 
шельфу територіальних вод України у підрозділах 

Держприкардон служби та ВМС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат 
Вид зверху 

Підводний апарат 
Вид знизу 

Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 200 
Габаритні розміри, мм .. 3480х1850х700 
Швидкість маршова, вузлів ……….. 0,6 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 600 
Діаметр кабель-тросу, мм ………….. 6,6 
Маса апарата, кг …………………. 1750 
Електроживлення ………... Автономне 
Час роботи, год ………………….….. 2 
Маса вантажу, кг …………………. 81,5 
Кількість персоналу, чол. ……..……. 2  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

БУКСИРУВАНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ «Глайдер»  

Призначення та сфера застосування 
Буксирувані підводні апарати проекту «Глайдер» призначені для пошуку та інспекції затонулих об’єктів відео- і 

магнітометричними засобами. Забезпечують передачу відеозображення в реальному масштабі часу й двосторон-
ній інформаційний обмін між підводним апаратом і судном-буксирувальником. 

Суть та основні характеристики розробки 
В залежності від виконуваємих завдань на апарат може бути встановлено: гідролокатор бічного огляду, про-
філограф, гідролокатор кругового огляду, металодетектор. Завдяки малим масо-габаритним характеристикам 
можливе застосування апарату з борту маломірних суден. Наявність активних органів керування на апараті не 

потребує регулювання швидкості руху судна-буксирувальника.  

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів та шельфових зон на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу та у підрозділах ДСНС України, МВС ЗС 

України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Апарат «Глайдер» впроваджено у 2018 році. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Пульт керування Технічні характеристики 
 
Максимальна робоча  глибина, м ….. 20 
Габаритні розміри, мм …... 870х600х200 
Швидкість маршова, вузлів ……..…… 1 
Довжина кабель-тросу, м ………... до 50 
Маса апарату, кг ….…..……….….….. 10 
Електроживлення ……...…..…….... 24 В  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАЛОГАБАРИТНІ АВТОНОМНІ РАДІОКЕРОВАНІ  
ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ «АНПА-РБ» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для виконання наступних робіт на мілководних акваторіях: пошуку підводних 

об’єктів; обстеження донної поверхні акваторій портів та підводних частин суден і гідротехнічних споруд за до-
помогою відео-, гідроакустичних та магнітометричних приладів; високоякісного документування процесу та 

результатів підводних робіт з GPS-прив'язкою координат. 

Суть та основні характеристики розробки 
Наявність бую забезпечує оперативний зв’зок апарату з постом керування у реальному масштабі часу з будь 

якої точці акваторії. Наявність GPS-навігатору надає можливість виконувати картографування донної поверх-
ні акваторії та виконувати точну прив’язку знайдених потенційно небезпечних об’єктів. 

Основні переваги розробки 
Завдяки бездротовому зв’язку з пультом керування 

можливе застосування апарата по всій акваторії 
порту без використання додаткових плавзасобів. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Технічна пропози-

ція» згідно з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

контролю стану підводної обстановки 
шельфу територіальних вод України у підрозділах 

Держприкардон служби та ВМС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Схема застосування 

 

Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………..... 25 
Габаритні розміри, мм …. 850х420х350 
Швидкість маршова, вузлів ……...….. 1 
Довжина кабель-троса, м ..…...…. до 15 
Маса апарата, кг ……………………. 35 
Електроживлення ……….... автономне 
Автономність, год ……………..……. 2 
Керування та телеметрія …. радіоканал 
Кількість персоналу, чол. ……………. 2 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАЛОГАБАРИТНІ АВТОНОМНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ 
«ШЕЛЬФ» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку, ідентифікації, обстеження підводних об'єктів відео-, гідроакустич-
ними й магнітометричними засобами; моніторингу підводної обстановки в районі морського шельфу; висо-

коякісного документування процесу й результатів підводної роботи з GPS-прив'язкою координат. 

Суть та основні характеристики розробки 
Апарат оснащена комплексом пошукового обладнання з гідролокаторами кругового огляду, магнітометром,   
профілографом та відеокамерою. Наявність гідроакустичного та радіо каналів забезпечується стійкій канал 
зв’язку з постом керування у підводному та надводному стані АНПА. Наявність приймача GPS забезпечує 

географічну прив’язку апарата в районі робіт. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
шельфових зон на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Технічна пропози-

ція» згідно з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

контролю стану підводної обстановки 
шельфу територіальних вод України у підрозділах 

Держприкардон служби та ВМС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Підводний апарат Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 200 
Габаритні розміри, мм ………533х6000 
Швидкість маршова, вузлів ………..…2 
Маса апарата, кг ……………….… 1500 
Електроживлення ………..... автономне 
Тривалість роботи, год ……………… 2 
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАЛОГАБАРИТНІ АВТОНОМНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ 
«ПРОСТІР» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для доставки корисного вантажу у задані точці морського шельфу на глибинах 
до 300 м. Ідентифікації кінцевого пункту доставки відео– та гідроакустичними засобами; високоякісного до-

кументування процесу й результатів підводної роботи з GPS-прив'язкою координат. 

Суть та основні характеристики розробки 
Апарат оснащена комплексом навігаційного обладнання, що дозволяє виконувати доставку корисного ванта-
жу до точці на морському шельфі по заданої програмі. Можливість зміни набору відсіків дозволяє налашто-

вувати апарат під будь які завдання по доставці корисного вантажу на будь яку дальність та кількість і загальну 
масу одиниць корисного вантажу. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість прихованої доставки корисного ванта-
жу до заданої точці морського шельфу, можли-

вість зміни конфігурації у залежності від завдання. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Технічна пропози-

ція» згідно з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

контролю стану підводної обстановки 
шельфу територіальних вод України у підрозділах 

Держприкардон служби та ВМС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Підводний апарат Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………….……... 300 
Габаритні розміри, мм: 

діаметр корпусу ……………......….. 440 

довжина ……………….....… 2026-2950 
Швидкість маршова, вузлів ….……..…2 
Маса апарата, кг ………………. 580-860 
Тривалість роботи, год ……..… 9,5-28,5 
Дистанція ходу, км …………..…….. 100 
Маса корисного вантажу, кг …..…….. 50 
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАЛОГАБАРИТНІ АВТОНОМНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ 
«СКАНЕР» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку, ідентифікації, обстеження підводних об'єктів відео- й магнітомет-

ричними засобами; моніторингу підводної обстановки в районі морського шельфу; високоякісного докумен-
тування процесу й результатів підводної роботи з GPS-прив'язкою координат. 

Суть та основні характеристики розробки 
Потужний рушійно-кермовий пристрій забезпечує апарату значну швидкість руху. Камера кольорового зо-

браження з ширококутовим об’єктивом та з викою розподільною здатністю забезпечує якісну зйомку донної 
поверхні. Завдяки малим масо-габаритним характеристикам можливе застосування апарату з борту маломір-

них суден. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів та шельфових зон на 55-60%. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Технічна пропози-

ція» згідно з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу та у підрозділах ДСНС, Держприкардон 

служби, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Підводний апарат 

 

Технічні характеристики 
 
Максимальна робоча  глибина, м ….. 50 
Габаритні розміри, мм ……..... 150х1000 
Швидкість маршова, вузлів ……..…. 5-7 
Маса апарату, кг ….…..……….….….. 80 
Час автономної роботи, год ……....... 1,5  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАЛОГАБАРИТНИЙ ПІДВОДНИЙ НОСІЙ БПЛА 
ПРОЕКТУ «ОКО» 

Призначення та сфера застосування 
Призначено для виконання на глибинах до 50 м патрулювання прибережних акваторій з пошуком потенцій-
них небезпек за допомогою гідроакустичних та відео засобів; чергуванням в точці з завданими координата-
ми; прихованого підйому на поверхню контейнеру з БПЛА та його запуском; прийманням на платформу 

контейнеру БПЛА, з наступним переміщенням в точку чергування з новими координатами.  

Суть та основні характеристики розробки 
Велика ємність акумуляторної батареї забезпечує тривалий режим прихованого патрулювання та чергування 

в точці з заданими координатами. Наявність БПЛА забезпечує наочне оцінювання небезпеки порушення 
кордону чергування, ідентифікацію об’єкту, його відеофіксацію та оперативну передачу інформації до цент-

ру керування. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  можли-
вість прихованого патрулювання прикордонних 

акваторій, чергуванні в точці  
з заданими координатами. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Технічна пропози-

ція» згідно з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу та у підрозділах ДСНС, Держприкардон 

служби, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Технічні характеристики 
БПЛА 

Польотна вага, кг  ………………….... 1 
Точність зависання, м 
– по вертикали ………………….….. 0,8 
– по горизонталі ………………..….. 2,5 
Вертикальна швидкість, м/с ……….... 6 
Горизонтальна швидкість, м/с …….. 15  
Споживана потужність, Вт .………... 5,6 
Тривалість польоту до, мін .………... 25  

Технічні характеристики 
 
Максимальна робоча  глибина, м …. 50 
Габаритні розміри, мм ... 2000х1000х800 
Швидкість маршова, вузлів ………… 12 
Маса апарату, кг ….…..……...……... 400 
Маса контейнеру БПЛА, кг ……..… 30 
Запас ходу, км …………..………….. 50 
Час режиму очікування, рік …………. 1 
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  
 
 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

БУКСИРУВАНИЙ ПІДВОДНИЙ ГАРАЖ-ПЛАНЕР 
ПРОЕКТУ «ПЛАНЕР-М» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для високопродуктивного пошуку та інспекції затонулих об’єктів відео- і магні-
тометричними засобами. Забезпечують передачу відеозображення в реальному масштабі часу й двосторон-

ній інформаційний обмін між підводним апаратом і судном-буксирувальником. 

Суть та основні характеристики розробки 
Наявність у складі обладнання гаража-планера малогабаритного швидкісного прив’язного підводного апарата  

забезпечення детальний огляд та інспекцію затонулого об’єкту не припиняючи процес буксирування. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 
акваторій портів та шельфових зон на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Технічна пропози-

ція» згідно з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу та у підрозділах ДСНС, Держприкардон 

служби, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Розташування обладнання Технічні характеристики 
 
Максимальна робоча  глибина, м .... 150 
Габаритні розміри, мм ... 4200х2700х700 
Швидкість маршова, вузлів ……..…… 4 
Довжина кабель-тросу, м ……...... до 350 
Маса апарату, кг ….…..…………….. 800 
Електроживлення ……...…..…….... 24 В  



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

РОБОЧІЙ ПІДВОДНИЙ АПАРАТ 
ПРОЕКТУ «ТЕХНІК» 

Призначення та сфера застосування 
Підводні апарати призначені для пошуку, обстеження та інспекції затонулих об'єктів відео-, гідроакустични-
ми та магнітометричними приладами, виконання складних підводно-технічних робіт з використанням підво-

дних маніпуляторів, високоякісного документування процесу й результатів підводно-технічних робіт. 

Суть та основні характеристики розробки 
Завдяки наявності двох маніпуляторів з 5 ступенями свободи має можливість виконувати складні підводно-
технічні роботи. Наявність 2 відеокамер з високою розподільною здатністю забезпечує повне висвітлення 

результатів роботи та підводної обстановки. Завдяки наявності магнітометру має можливість виконувати по-
шук металевих предметів, що знаходяться в укриваючому середовищі (під шаром ґрунту). 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію та 
ремонт гідротехнічних споруд на 45-50%. 

Стан готовності розробки 
Проект знаходиться на стадії «Технічна пропози-

ція» згідно з ДСТУ 3974‐2000. 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 
шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС, Держприкардон служби, МВС ЗС України. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Оформлюється заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Підводний апарат Випробування у дослідному 

басейні 

Технічні характеристики 
 
Максимальна робоча  глибина, м .... 100 
Габаритні розміри, мм ... 1600х1200х800 
Швидкість маршова, вузлів ……..…… 2 
Довжина кабель-тросу, м ……...... до 150 
Маса апарату, кг ….…..…………….. 450 
Електроживлення .. 3x220 В, 50 (60) Гц, 
8,5 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 3  
 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ПІДВОДНИЙ ВИМІРЮВАЧ ТОВЩИНИ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Призначення та сфера застосування 
Призначено для використання у якості начіпного обладнання дистанційно керованих підводних апаратів 

при обстежені гідротехнічних споруд, підводних трубопроводів та підводних частин корпусів суден. 

Суть та основні характеристики розробки 
Призначений для дистанційного вимірювання товщини стінок підводних металоконструкцій методом ульт-
развукової дефектоскопії. Він дозволяє оцінити стану металоконструкцій і ступінь схильності їх корозії, а та-
кож локалізувати ділянки, що знаходяться в аварійно-небезпечному стані. Перевагою методу є можливість 

виконання інспекції стану металоконструкції без пошкодження (без порушення її цілісності). 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат інспекцію підводних 
трубопроводів та підводних частин корпусів суден. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження гідротехнічних спо-
руд, підводних трубопроводів та підводної части-

ни корпусу суден. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Зразок впроваджено у 1995 році. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Вимірювач Застосування вимірювача Технічні характеристики 
 
Максимальна робоча  глибина, м .. 1000 
Габаритні розміри, мм …... 550х120х100 
Діапазон вимірювання, мм ……..… 1-50 
Похибка вимірювання, мм ………... 0,05 
Робоча частота, МГц ……………….. 10 
Маса апарату, кг ….…..……….…...….. 1 
Електроживлення, В ………..…..….... 12 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ПІДВОДНИЙ ВИМІРЮВАЧ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Призначення та сфера застосування 
Прилад призначений для вимірювання електрохімічного потенціалу підводних частин суден, металоконструкцій 

морських гідротехнічних і нафтогазових споруд, підводних трубопроводів і т.п. 
Прилад дозволяє виконувати вимірювання електрохімічного потенціалу металоконструкцій з багатошарової гід-

роізоляцією, товщиною до 30-35 мм. 

Суть та основні характеристики розробки 
У пристрої використовується високоякісний хлорсрібряного електрод, що дозволяє приладу контролювати 

електрохімічний потенціал з точністю не менше 10 мВ. 

Основні переваги розробки 
Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат інспекцію підводних 
трубопроводів та підводних частин корпусів суден. 

Стан готовності розробки 
Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження гідротехнічних спо-
руд, підводних трубопроводів та підводної части-

ни корпусу суден. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-
кість наукових публікацій 

Зразок впроваджено у 1994 році. 

54025, м. Миколаїв-обл., проспект Героїв України, 9. 
Тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  

Вимірювач Застосування вимірювача Технічні характеристики 
 
Максимальна робоча  глибина, м .. 1000 
Габаритні розміри, мм ……….. 130х450 
Діапазон вимірювання, В …….....… 0-2 
Похибка вимірювання, В ……..…... 0,01 
Маса апарату, кг ….…..……..…...….. 5,2 
Електроживлення, В ...…..3х220, 400 Гц 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 
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